


 2 1 قئادخلا َْتوِبَكْنَع (سيكر



 ٍ ةَبْشَر يرسم ةمقياتنت سانلا "ضْعَب

 ا 0 .عامشأب ةلدَسملا ةميثُملا ةَريغلا بيِدارسلا مهتَركاَذ يف يعدَتنَي

 « يغيبطلا جيراملا » ةلسلس .اهجْسيو بكانتلا

 02 َِ ا م 0
 00 انيساردب ةريدج ةقيدص تاقولخم بكانعلا نا ةقيقحلاو

 ”ةداتمب ةئكخ ةلفيفغ عئطلا قرتخ ©

 اتلكناف عب
 ايل



 ٍريطاسألا يف بكامل

 كنَع يآ) ّنف "تداجأ (ة 3 2-7
 تَقاف اهنأ دَح ىلإ تارّرَطُملا 2 2052 ىلا

 داك اهل لب « اهدالب
 .رلاجملا اذه يف ماعلا تابت

 ةروطنسألا نايا ةّيمأ أتّدَحَت اهْنأ اهزيراطتو
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 انيثأ تلبقو ٠ ٍتاَرطُملا جلنو لزَعلا يف ةارابُس ىلإ َهّيودَيلا فّرجلا

0 
 تدوا سوهو سايو قلق اهباصاقف ب

 داَرلا هجلتو قيقّدلا اهلْرَخ يف ٌرِمتْسَت يكل
 4 ل ل ل ل 1
 او ٠ انجاح ترويبلا اباورو قيادحلا ًالْثَت *ةعامْشَأ كلازت ال يذلا

 ! ةَميِدَقلا ةّيئانوبلا



 ؟ْبِكانَعلا يه ام

 وهقتلاب اح ب 00 - - عضال م 00 "تاناويّح "بكاعلا

 (ملم ٠١ وقيس سْنج ني مشا هيت

 ٍرسبكَْع يف نطل ليصافت
 ملم م-5) سوئئارأ سْنج نب

 «ةيناطّرسلاو دوسألاو رّضْحألا توبُكُتملاَك منجل ولم بكانتلا 'ضْعَب
 0 ا ركل اي

 قب ايجراخ لكم لطي مَ ساق ٌدْلِج توبكْدعلا مسج يّشَعُيو
 ٍدلجلا ةتارئمشو: . ضوضألاو تامّدكلا طلا 0 مسجلا ءازجأ

 ْذِإ ءعاملا يف لا َمَقَو اذإ ميف ثني الف داما دْسَت دعانا هيكل
 ءاملا نيب لوحي هيك ركارتشلا : سا ةيحلا ةيعصلا ءاوهلا ميقا ُلَمْعَت

 .دياك يدار

 !! اهلي ديجاولا الولع ل 17 قف ”تاليرلو رطل 5



 ّيِهو ٠ لزاغَملا ُدّجوت توبكدتلا نْطَب رد روما دلل ءزجلا يف . ا 00

 دادغإو 00 عتذلا يرحل رت ىلا ةقيفتلا ١ هيلا ءاضغألا

 ةّئاتملاو َةّثدلا يف ةَياغ بكانعلا 0 ضو ةياقول قيارشلا وأ سايكألا

 ةّيئاكمإ ّنِكل "رقت اج يتشا يلاغلا ّرقلا ةَدود ٍريرَح نم ريكي لصفأ فو
 ملا ةود تل اب ددحاو ىترَم يف ربكاتلا ني ملاك عادغأ عج

 50 ٍةّدقملا يف فالآلاب
 اوتم ريغ

 عا
 اًضْعَب اهضْعَب مجان "بكادعلا نأ هر

 ا ع
 رخآلا اهدجاو سرتفيو

 مش اًدْعَص ٌرْبَسلا رضيت رو .ديدَح دج رميدقلا دلجلاب نلبس نع

 مقارذألا امَقو رفقا لع انولقم ريَسلا كيذكو تاحاسلا) ناراجلا ىلع

 . لُجْرألا ةياهن يف بِاخَملا لكَ كلذ هل سيبو .قلزي وأ طْقسي نأ ديد
 هدر يذلا ٍريرحلا قشَم يف توكنَعل اهُمدْحَتْسَي اهنْقت ةبِلاحَملا دهر

 ,ةلزاعت

 يري ينال رظْنَملاو -
 رجلا لاذ



 اًرِصاق ٌريغّصلا توبكنتلا مف ناك اًمَلو .اهتخفاكم لش

 رظنم يف نا دريلا ني مغُألاب ِرَسَبلا ُةَمِمَص الاجل باتت ىلإ امر ُدَمْنَي بكتملا نإف « اهعالتتال َبابُخ ىَتَح وأ هلع وأ ةطنر)
 ١ ةساح ىلَع اًرِبَك دم 3 و .(اهْنم ليلقلا يف تّسلاو) علا

 .ءاذغلا ىلع لوصخلا يف اهِيَدَعاسُمِل ٍنْيَسَسْنِملا يف ِروطَتل ةّيلعلا سْمّلل

 ةّملا تانئاكلا ىلَع ُهُراذخ ٌرِصَتْشَي محلا نك أ جلل نرخ ةسركتملاو

 (سْئِرّتلا) تال ثيغاربو "قْرألو بابثلاو ثّعلو َضررَقلا ٍةّصاخبو
 . حانجللا تاَيكسو

 ةئكفلا ياللا ٍدِئازلا عن جوي توبكلملا مق نم ةَبرْقَم ىلع

 هب ذاططَب يعِدْرَو يناطَرَس "توكْنَع



 انعلا نِطارَم
 ,نئلامألا يف تح + ضئألا عطس لع ناكم لك يف بالا هجرت

 ةتخّتو ؟يِطاوُشلو ٍتاعقنسسُملاو ىراحّصلاَك اهف اهدوجُو يَ الاي
 زازاشت ملاعلا َلَجَس دقو ! تسر دمه َقْوَف» يبطقلا يِجْلْللا ءاطنلا

 اليم ٠١ ٍدْعُب ىلع يو « لجيبلا» ةتيفلا لع بِانَعلا ٍضْمَب ًطوبُم نيوزاد
 0 0 يافلان

 و وقع
 ل ىلوس نأ .بكاتلا هارَغ رعي

 ةسرّو ُداّيَص -

 نادك يف اًمَْص ْدَجوُت دك اهني ني

 دّراطُمب ىَرخأ مون عَ

 ناسنإلا د لج ةنذِخ
 را
 ارجل ةّلماحلا تارّشَحلا .اًريكو اَلهَس ابنك

 ![ اهقانغأ اهل ةيكاتلا كل ع نانشلن , انبآ انو 1 .بابلاك ضارمألا

 اهلي اهّيِطَنَي ٍةّصاَحِب 0 ءاهرلا زبألاو ا 0

 ءرشأ نيو . تاجايسلاو رقوقشلا

 .ةَصْرُف اهل اتَحَتَس اذإ ىرخأ ةبكانع ةبكانتلا سرت



 كلل ءاحأ نم نتا بعل نأ ني

 ”بجاتتلا يه ات ةقولألا بك يف يلا اش رام لع
 لا َنْرَللا اهُيَلَع ُبِلْغَيو « عاونألا ةَحّدعتملا كوم فوك مس ع مل هر كسل لف

 « ةَعرْسم كورت اهارت ام اًريثكو . َُليوُطلا ُلُجرَألا
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 ةسدكيلا هددت نح + ةيوطلا اهلْغرَأ .لفتب



 لطي راص نيملا كلذ دنمَم «
 .(لانيدراكلا تب

 يف امِشَب لُجْرَألا ليوَط اًبكْنَع
 ملا بكامل َنِم عؤّنلا كلذ ىلَع

 يدشارلاو .دالؤألا نم ٌرثكلا لمَن

 2 ال ماذ م لوم ٌرمَأ اذهو 3
 كا ا

 ل ىدل بكانقلا باهر

 ِدَحلا يف بكانُعلا : ١ : َبَسْكَأ يسلو لاندزلكل
 ةمسأ أ١ اذه

1 



 ا 7 وي 5

 مسد ا
 0 الع اهعاعشأ جنو حفلا راجسا لع ةيياسفتخلا

 امِل يكاحُملا اهنولت ٍلْضْمِبَو .دانتسا ًطاقن 0 و رقاذأل

 صانتفا يِه اهْيَلع لَهْسَيو « ِوْعّصلاو يرودلاك قودَعلا ٍرويطلا ًّش ٍِس

 .ٍةرَغ نيح ىلَع اهيبئاف



 تاما .اًيلاغ نابي

 ماحب ”توبكتعلا قِرْخَي صانتقإلا َدْنِعو ."تارّشَحلا هذه
 ٍرَطلا ءارججألا راصتغا ين كلَقلا_يتبالَك ٌمِدحَتسَي مث لِصافملا

 أ َةّيِضْرَألا راكزألا تاذ 34 0

 | تاجايسلا قْوَف سمشلا "ت
208 

 صرت ىلا ةناثتلا بياعلو عا هن | ةكامقلا 5

 الا بكانعلا نمو .ناردُجلاو

6 
 وعملا اق

 ةّيلرْنَملا» «ءايرتشجيس ”مشلا ةّيئادّبلاو 0( اتاتّمجبِس اتيما هه 0 1 م
0 

 ىلألا نأل صاخ
1 

 َنيسرادلا مايه رق
1 1 

 0 اهيف نيم ةلئاس الماقن اهراغس ماعطإب دب
 .ٍديصّملا بابذلا ّنِم اهل

, 30 
 ةريخآلا ٍهدهو .0نوديريثا

4 
 عازجا

 اًدج ةَريتَص 00 5
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 لل

15 

 «انينوٌربجرأ» ءاملا نوب
 (ملما 17 نإ هي
١ 

 رهطلا ُهْيََِم ٌهَكَمَس

 ءاملا توبَكْنَع

 تاوّقلاو كربلا يف ءاملا َتْحَن اهتابَح َمَظْسُم ءاملا بِكاَنَع يِضْقَ

 : ىلَع فاشل يبوقانل

 لنألا ام اًسيِبَح جلا ءاوق نب هَل
 '«ءارهلاب يملا "يِيَحلا اهْمش َلخاد

 ٠و ضرعتلا تاناقري ني اهسِئاَق اطل َرآل نيح نم هدام

 رس ١ كرش
 ام ره ام ريغ لغ اهنم اًمْجَح ربك وهو هاثنأ راوجب هعش ركذلا

 ركل نب هلل يف لص قال رسم ىو .بكاتل
 . هيلع اه لعب يَ

 أين نيل



 اكاقلا سيت ان اييكر .ةلكأت ادع كثب يف اهيزي

 اهئاضقب ناسنالا ىلإ ىَلْج ةَماليع بِكانَعلا يدْستو . اًمْجَح اهُقوفَت َّسِئاَ

 يتلا ('نملا) رقثألا ةّصاخبو ةيرَمَحلا تاقآلا 0 ىّصخُ ال ٍتايمك ىلع
 ءاربخ 2 ردَقبو , اهليصاحُم "فلو اهتراصُم صْنِمَتو ,تاعورزملا ُِْضِرْقَ

 اانكرَح ضنألا َحْطَس يلشت ُتاّييابتلا رتتاك ريياشلا نولي هلأ تارحل

 .ريصَق قو يف ٌضارْمَألاَ ةئيوآلا انتحاَتْجاَلو
2 

 ةّيعشلا كارشألا تاجيبان

 .ايعولأ دضالشاي اهتياع بيحاتلا اهب "سينت ينل اقزللا نيت

 يرحل علا دخلا 1 كلذ ين ربكاتتلا دال !
 ذاه رتباراعش اهيع يلا ةكب طيرقلا ليات نق تب اهّلشو

 7 كرات ايي

 ا 2 ةداع بكاقلا يف نال 0 د الين اركي ة ءادزتلا

 : اتم ناسْنإلا ٍدْلِج رقارتخا

 نك مدع د ٌحابّصلا ًَ 2 ليصافت يضع رك

 رحلا مثلا طوي ُةّقلاعلا ىدّتلا ا 1و1 لئتحو . ىدتل

 رون لع الث ةلارخألا يح كيكمُت ام اذإو كَل

 1 00 0 بسلا

14 



 عمشألا جنت
 َنِم يِه ةقبدحلا يف امنت يتلا .عاشألا ةّيِاغ نإ

 ءاثللا يف ريرتلا ُدَدُع كرت . قئادكلا بكانع هبت يدل

 0: 0 ل
 نوكتتو قمارتبلا َلْوَح ٍرْكرَملا ّنِم مشلا طويخ جست
 رَشَحلا هب ْىَلعَت يلا كرشلا ذاع ةَملوَم ٍطَسولا ين
 ميدقت طلو لع صرخت الاف ةذاع ديلاعلا نيمألا يف هش دقن

 0 ل ا
 ءو ةّيوَق خير تيه اذإف .لابجلا وقلستم ُلَعْفَي اك اَماَت ٠ ٍنامأ

 دلل ىلإ وطنك دن ااع نامألا طبخي جي هل انيعب توبكتناب

"55 



 نفك م
 0 تك 0 0 0 0 1

 0 « ةَسيرفلا
 سي تلا د دعو

 0س ِ 1-0 م 0 يالا : 1

 نارادجلا برقُث يفو خلا ٍريانعو تاشرعُملا اياوُز يف اَنَعْشُم يا ًّث

18 



 0 سارع اهني ركل ع عمشأ تاذ. اهلك هلا وقشتلو

نم قصت راشلا ةعيرس رنألا زكي. .قَسيرَف انَع اًنحب صب
 0 اهنخت 

 هتف اهيئارق ىلع صفت ةيلا خلل ىف رْخج لياد وأ ٍرجَح نع

 م ملأ و هذه نيو ٠ ٍريصَق كارع َدْعَب اهيبَحِي مشب

 رس "قوفت ودع ةَعرسو « ٍرَصَبلا ذاح رهو ٠ لبطل تارت وذ

 .قئادخلا سفاح

 فاضل اتيريكدعلا انآ ايف

 1 رم اند
 ٌمدقَتَي قس 20

 ها
 هارْضَح مْحَل ةبابذ

 طويخلا اهنرمَس دقو



 ٍتوبَكنَعلا ٍةايح ٌةَرْوَ

 رالي 17 م امك ردا ردانلا ىف يه ىلا رركدلا

 وهي مجاري

 نيرو كللملا اهْنِم دافأو بئانَعلا ين وده رارضإلا ةيضاح طال ديو

 يذل

115 

 عش ىلإ لوصول يف َّحَجَن

 لا هع

 ف

 نع

 را د احلا ريكي دِرْط نإ ُّنِإف

 6 ىلإ هيدي سايل داك نيح

3 
 . لمألاو

 ايكيا

 (ملم 10 «سويئارأ» قيادحلا َسوكَْع

 فيرخلا يف يريح 3 فلو "ضنا عضوأ ١-
31 

 ا

 ناك لا لع أنه ها .؛

 انه هل جيني غلاب توبكنع .ه

 اع ادئلتكسا 0 رعاجيرتطا نب د

 اح ةلطقسا زك شب اناركير انارب دمْصَي فعل ةييفارم كلو

 ٍميِمْضتلا ٍةَعاجشلا يف العاف اًسْرَد ُدْيمَلَع



 حبّرلاو ٍرطَملا نم يِمْحَم نمآ عقَْم نع اَدحَب مّشلا هك ! ةعوام كل ا ا
 َ : : ةريسارت د مف ا ع
 ني ةئديكلا ةّيريرحلا اهقَترِش يف ضويبلا ةَدَهاعُم نيبو .اهضويي مسن

 0 اياوُز يف وأ تاجايّنلا ين َّيبَمَحلا ِدّقُعلا بوقت
 ١ يف حاقللاب ب

 افتسلا بس "بطملا نركي ام اكو
 ١ بكانتلا عاولأ يف جُواَرّتلا هيْوَم 1 0 2 معا

8 - 0 1 0 

 . روك ذلا َةاَح ريخاوأ يف

 مكن ع
 و ةَبكْدَع ”براقُي ةرعؤملا ةقدَمُملا ني "بكَ

 نس



 رو ريثك يفو + تاضْييبلا نم 7٠١ ىلاوح ضْيبلا

 تَنَسْحَأ اذإو .ءانشلا ارَط اهلاح لع تاضثل لكن ينل

 راطنخأو سّطلا دور راجت ضويلا انإف اهل عقؤملا ٌراتخا هك
 .ءاذغ ْنَع وَِحابلا رويطلا وأ نارثفلا

 اهُتدماشُم نِكْمُي ام اًرتَكو رويل ءاضد يف ضويلا ْسِقْفَتو

 داعرُسو . ضنَبلا اهِفْنَب َلْرَح ْجَتسنتو ىَرََت ربكلنتلا ردص ني

 تاكل ةلياح ,قرزلا راع ميلا اهئ ١
 هكذا نا ع علا ةّرخوملا ةقدشملا نم توبكذع >

 را عدلا ديت 0

 ّنِكل .اهرجُح يف ةّصاخلا سنئارقلا وله لْثِمِل داصريلاب دوُّطلا ىو
 املا تايكيتملا نب ذاك ٍدادعأ ءاقب ُنَمصَت دّدعلا ةرثك

 ا



 نالاطَرَم ةَبَْنَعِر بَكْنَع
 (ملم 7) سوكيتسز عْرَن نم

 ىرخألا بكن رعاونأ صخب يف رجالا تاداع

 نقف رجقارتلا دنَب اح ءاقبلا يف يناطرتسلا بكتلا ٌَح

 دو لال هك ٠ ديمشلا ربكاقتلا ٌقَح

 .ربولقتلا ِديْضَي يف وارَتل دانلأ ين ُهَّضَت ال ىَح

 قلع
 ع

 ا” قوف تا

 رابكنع مام ةطاخ رتاصقر ورافق ينل ببكانلا روك يمي

 (ملم “ ٌرَقَق تركع
 مم



 دمع /

 :الم هاش مع ورع يف ارم زأ الجر يحذف ابكت ناك ذو

 0 يجو ركيبكذتلا لع دي ةّبيِصَع .خاليبلالا رق

 سْنالا 00 ٍبِكانَعلا ُضْعَبَو « ٍقايَحلا ىدم يف ٍتاَرم

 لم سدو



 يف اها ىرنُي اي اًرظَن بكت نيب ٌرهْهألا يِم تارالثتلل تلو
 هو 0 رم اين نيمرجملا ٍضْعَب 0 م صّصِقلاو مالفألا

 خنت ال ّيِهو
 ةفاج ّعقاوَم اهل راخلا روح يف "تاويل

 ركرشلا . ةراثؤلاو ءافّدلب ع اهلزاغُم نم ريرحلاب 0

 « ريُطلا قلكأ نم دبكلا ُرمخَأ [يكيضم "تون



 ءادؤسلا ٍةَلَمرألا عون ني ٌةَبكْنَع

 أ .عاونأ 1 و «ءادؤرتلا مرا

 راع رشأ ف رايز 0

 جازت - ءادوّسلا ٍةَلَمرَألا
 مونحملا َُرْبِعَم هدب بكمل

5 





 ٌدارقلاو تعلو بزاقغلا
 غفت 1 اه « رتاّيبكتعلا هنا

 هي رع
 ولا

 رتل لها ع 0 ب

 . اهراغص لمَن (مس ؟0- ؟رهر يرق
 م ل ب



5 
 (سوسسلا) ثلا

 وابملا فو ل ض شيت : راشبلالا هّيجَلاع رام ةناّيَكْيع تقلا

 ١ مي اهعاوت 0 .راحبلاو كّربلاو

 «ملم )-٠١ ميلا ةقارق

 هلم ١٠-م) ةَعرزح ةدارث

 1 00 رئي 1 0 كد
 يف ةعجاَرلا ىّمُحلاَو 00 01 ريف بك ل ص

 ٍضخَيو نجاودلا يف ىرخأ هلق صارو يش ةّيشاملا يف ساسكي ىَمُحَو ناسنإلا
 ااَئَطَت يذلا لئاعلا يف ماع ٍْعْئَض "نم ُهنِيْحُت ام ىلع ةَوالع «ضِحاوُرلا 1



 ل يمال ”تاداع

 , خالبنإلا

 او ثُلاو ةبراقُعلا

 (سوّسلا) ثلا
 »مع ٌدارقلا

 ةسيرفو ٌداّيَص - "توبَكْنعلا

 ٍبكانملا نِطاَوَم

 ققيدَحلا يف ُبِكانتلا
 ءاملا ةقيوبكتَع

 اهتسئارق بكاعلا صنفت َفبَك
0-00 

 قيعشلا كارشألا تاجات
 «يعيبطلا خيراتلا» ليل

 اهريفاحأو خيرات 26و تائالا - ١

 ٍةَريْغّصلا تاناويَحلاو تارَشَحلا نع ْمّلْعَ - + شيعت َفْيَكو تاناويحلا - ؟

 ةعئاّرلا اهلاكشأ يف ٌةَيِّطلا - ١ لحنا ٌةايَح

 تركشا هم 1 ١ عن تاكو رطل

 5ورامد 651 ةقطأع

 لشألا جنت
 تبر وعيال
 عشألا نيت




